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Samenvatting 

De gemeente verlengt de subsidieregeling voor Vereniging van Eigenaren (Vve’s) op grond van de 

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE regeling) tot en met 10 december 2021. In 2020 heeft de 

gemeente deze subsidieregeling oorspronkelijk vastgesteld met een einddatum van 22 maart 2021. 

Het Rijk heeft deze RRE regeling verlengd tot 31 december 2021. De gemeente Maastricht heeft totaal 

€ 571.500,-ontvangen van het rijk uit deze regeling waarvan € 100.000, bestemd is voor een 

subsidieregeling voor VvE’s. Met deze regeling kunnen grotere VvE’s met gemiddeld 45 particuliere 

woningen een subsidie voor energieadvies ontvangen. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd 

aan de inspanningen van de gemeente Maastricht om klimaatneutraal te worden. 

 

Beslispunten 

1. Akkoord gaan met de door de rijksoverheid verlengde einddatum van de subsidieregeling 

voor VvE’s in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik en de werking van de 

onderliggende, gemeentelijke subsidieregeling dientengevolge te verlengen tot en met 10 

december 2021. 

 

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 29 juni 2021: 

Conform. 
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1. Aanleiding 

Gemeenten vervullen een belangrijke rol in het realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord en 

de Klimaatwet. Het Rijk stimuleert die rol onder andere via subsidieregelingen. In 2019 heeft het Rijk 

een eenmalige subsidieregeling, de RRE-regeling opengesteld. Met de RRE zetten gemeenten 

projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. De 

gemeente Maastricht heeft bij het Rijk in het kader van de RRE regeling een subsidieverzoek 

ingediend en gehonoreerd gekregen voor een totaalbedrag van € 571.500. De looptijd van de 

regeling is door het Rijk verlengd van 22 maart 2021 naar 31 december 2021. Onderdeel van de 

uitvoering van de regeling in Maastricht is een subsidieregeling voor VvE’s. Grotere VvE’s met 

gemiddeld 45 particuliere woningen kunnen maximaal €5000,- euro aanvragen. Dit budget is nog niet 

volledig besteed (€ 26.948,50 van € 100.000) en middels deze nota wordt verlening van de regeling 

tot 20 december 2021 geregeld.  

 

2. Context  

Het bestuursakkoord stelt dat Maastricht in 2030 een duurzame stad moet zijn die hard op weg is 

volledig klimaatneutraal te worden door het voortvarend toepassen van technologische innovaties, 

intensief samenwerken en aanjagen/stimuleren waar mogelijk/nodig. De ontplooide activiteiten 

gericht op kleine energiebesparende maatregelen in woningen leveren een bijdrage aan de 

inspanningen van de gemeente Maastricht om klimaatneutraal te worden. 

 

3. Gewenste situatie 

Akkoord gaan met verlengde looptijd zodat de activiteiten conform de voorwaarden van de 

rijksregeling uitgevoerd, afgesloten en verantwoord kunnen worden. 

 

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid 

Het energiepakket levert een bijdrage aan de duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen van de 

gemeente Maastricht. 5.000 huishoudens zijn in de gelegenheid gesteld om kleinschalige, praktische 

ingrepen in de eigen woning te doen die een direct effect hebben op het energieverbruik en  

CO2. 

 

5. Effect op de openbare ruimte 

Niet van toepassing. 

 

6. Personeel en organisatie 

Uitvoering past binnen de reguliere werkpakketten. 
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7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City) 

Niet van toepassing. 

 

8. Financiën 

De regeling wordt volledig gefinancierd vanuit de toegekende RRE-subsidie waarover uw College 

reeds eerder positief heeft besloten. 

 

9. Aanbestedingen 

Niet van toepassing. 

 

10. Participatie tot heden 

Zeven grotere VvE’s hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de regeling voor totaal € 26.948,50. 

 

11. Voorstel 

1. Akkoord gaan met de door de rijksoverheid verlengde einddatum van de Regeling Reductie 

Energiegebruik tot en met 31 december 2021 en de werking van de onderliggende, 

gemeentelijke subsidieregeling dientengevolge te verlengen tot en met 10 december 2021. 

 

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg 

Conform voorwaarden rijksregeling. 

 

 


